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NORMATIVA DELS  ESPAIS EXPOSITIUS  

 CENTRE CÍVIC CASA SAGNIER 
 
 

La cessió d'espai expositiu és un dels serveis que ofereixen els centres cívics del Districte de Sarrià-Sant Gervasi i 

consisteix en la cessió d’un espai expositiu prioritàriament a entitats i grups del Districte com, també, a particulars,  

empreses i associacions professionals, per a la realització de les seves activitats i que es regirà per la següent 

normativa: 

 

 Les  activitats que es realitzin s’hauran d’ajustar a llei i, en especial, a tot el desenvolupament constitucional que 

resol sobre els drets subjectius de ciutadania. Per tant no es podran fer actes que facin apologia de la violència, 

terrorisme, intolerància ..,. o que segreguin, pel contingut o per dret d’accés, a ningú per causa de gènere, raça, 

cultura o religió.  

 

 La  utilització de la sala d’exposicions haurà de ser sol·licitada a l’equipament mitjançant el full de sol·licitud 

corresponent al que cal adjuntar el currículum de l’artista/es o bé informació sobre el grup o entitat que sol·licita fer 

l’exposició, així com un dossier explicatiu en el qual cal definir la finalitat de l’exposició amb claredat. L’equipament 

es reserva el dret de demanar informació ampliada sobre l’entitat/grup o empresa o sobre l’exposició per a la qual 

es sol·licita l’espai. Aquests incompliments són motius d’anul·lació de l’exposició per part del centre cívic. 

 

 El centre cívic Casa Sagnier recull les sol·licituds d’exposició durant tot l’any. Dues vegades l’any, conjuntament 

amb la divisió de Serveis Personals del Districte de Sarrià – Sant Gervasi, es reuneix la Comissió de Selecció que 

és qui fa la selecció de les exposicions del semestre. L’equipament informarà als interessats de la seva aprovació i 

farà una proposta de dates d’exposició, inauguració, muntatge i desmuntatge de la mateixa. 

 

 La reserva definitiva no es produirà fins que el sol·licitant hagi signat un protocol de compromís en el que constaran 

les condicions de la cessió.  

 

 No es permetrà l’ocupació de l’espai  per part d’una entitat diferent a la que consta en el full de sol·licitud, així com 

tampoc es permetrà la realització  d’una activitat  diferent a la  descrita en el protocol de reserva.  
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 Al ser l’espai expositiu una sala polivalent, per cada exposició s’informarà de l’horari d’exhibició vigent per aquell 

període. 

 La cessió de l’espai expositiu no inclou la cessió de cap altre espai del centre. 

 

 En el cas de la utilització de determinades sales, per part d’artistes, col·lectius o entitats, pot arribar-se a un acord 

de pagament per contraprestació artística, que en tot cas serà valorada pel centre i requerirà ser inclòs en la 

signatura del protocol de compromís per les dues parts. 

 

 Els centres cívics no tenen una vocació comercial: la seva activitat és la difusió cultural, pel qual les entitats, grups, 

associacions no podran fer compra venda si no és amb el vist-i-plau previ del centre. Aquest fet s’haurà de fer 

constar a l’apartat de descripció de l’activitat del full de sol·licitud i al protocol de compromís. 

 

 El transport de les obres, el muntatge, l’assegurança i el vernissatge de la inauguració van a càrrec de l’artista, 

artistes, grup o entitat que realitza l’exposició. 

 

 El centre cívic realitzarà un targetó de l’exposició i la farà constar al fulletó del trimestre. També facilitarà als usuaris 

l'ús dels canals propis de difusió i del punt d'informació del centre. 

 

 Si és l’entitat sol·licitant qui edita material de difusió de l'acte es farà responsable de que aquesta acompleixi la 

normativa d’imatge i distribució de l’Ajuntament de Barcelona i tindrà obligatòriament que estar supervisat per la 

direcció del centre cívic. 

 

 L’entitat o l’artista/es sol·licitant/s assumeixen la responsabilitat de l'exposició i dels danys que les activitats 

realitzades puguin ocasionar, tant a les instal·lacions, als objectes i/o al mobiliari. Cal tractar correctament tot el 

material de muntatge d’exposicions del centre i no malmetre les parets. En el cas que es produís qualsevol 

desperfecte, la persona responsable de l’exposició l’haurà de reparar. 

 

 Les persones sol·licitats es compromet a respectar els aforaments autoritzats dels espais. 

  

 L’Ajuntament de Barcelona es reserva la possibilitat d’aplaçar o anular una reserva feta a l’equipament sempre per 

causa motivada i d’interès públic i  s’escau a cercar un lloc alternatiu per a la realització de l’activitat en el mateix 

Districte. 

 

 Tots els espais de l’equipament són espais lliures de fum. 
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Característiques de l’espai expositiu 

 

La Casa Sagnier disposa d’un espai expositiu polivalent de 20 m2 amb les següents característiques: 

 

- Paret de 4,9 m de rail amb sistema barra rígida 

- Paret de 4,20 m de rail amb sistema barra rígida 

- Paret de 4 m de rail amb sistema fil de nylon 

- 4 espais entre finestres de 3,20 m en total, sistema de fil de nylon 

- Dos fileres de focus al·lògens dirigibles 

- 8 plafons de plàstic  

 

                                                                
 
         

 


